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1968 tasan programında benim bildiğime göre 
beşyüz bin lira, sadece tasarı olarak, konmuş. 
Yıolun tüfmü 1,5 milyon liraya baliğ olacak. Şim
di 1967 de para yolk. 1968 in tasarısı programın
da beşyüz bin lira var ve yolun tümü 1,5 milyon 
liraya çıkacak. Sayın Balkan lütfen yanlış anla
mayın, tenzilh ediyorum, bu 1969 a girerken 
ufak ufak faaliyetlerde bu sefer de seçim avut
ması şeklinde bu yol ele alınmasın. Size güveni
yoruz ve yapılacağına da inanıyoruz. Teşek
kür ederilm. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da şehirlerarası vasıtalar için yapılma
ya başlanan yolun tstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı 
(6/272) 

BAŞKAN — Sayın Aka'l buradalar, Sayın 
Bayındırlık Balkanı buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

21 . 2 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun Milletvekilli 

Yaşar Akal 

.Samsun gerek nüfus gerekse trafik akımının 
yoğunluğu bakımından yurdumuzun sayılı ille
rinden biridir. 

^Samsun - Ankara - İstanbul, Samsun - Trab
zon - Rize anadevlet yolları Samsun'dan başla
makta ve bu yollarda seyreden vasıtalar gerek 
Samsun'dan kalkışta, gerekse Samsun'a varışta 
şehrin içinden geçmektedirler. Bu hal Samsun'
da trafik bakımından büyük zorluk doğurmakta 
ve mevcut yollar hem dar, hem de yetmemekte
dir. 

Nitekim bu amaçla şehrin içinde seyreden şe
hirlerarası vasıtalar için ayrı ve direkt bir yol 
açılması düşünülmüş ve bu yolun istimlâki ta
mamlanmış, hattâ istimlâk paraları dahi veril
miştir. 

Hal böyle iken şehir içinden geçecek bu ana
yol sadece Ataklımdan istasyona kadar yapılmış 
ve halen yarım bırakılmıştır. Oysaki bu yol is

tasyondan - garajlara 'bağlanmak üzere yapılmış 
ve hattâ yukarda arz ettiğimiz gibi bu kısmın da 
istimlâki yapılmıştır. Ayrıca bitirilmiyen son kı
sım trafiğin bütün şehirde en yoğun olduğu kı
sımdır. 

Şimdi : 
1. İstimlâki yapılıp parası dahi ödenen bu 

kısım neden ikmal edilmemiştir. 
'2. 1966 yılma bu kısım için neden ödenek 

konmamıştır ? 
3. Ne zaman yapılmasına başlanacaktır? 
4. Ne zaman tam olarak açılmış olabilecek

tir? 
BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun, 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Devlet yolunun Samsun şehri içinden geçen 
kısmı hakkında, Samsun Milletvekili Sayın Ya
şar Akal tarafından verilmiş bulunan sözlü soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum : 

Samsun şehir içi geçişi projesi, limandan is
tasyona kadar 4 şerit olarak inşa edilmiş bulun
maktadır. istasyon ile Mert ırmağı arasındaki 
kısım ise; Devlet Demiryolları ile halledilecek 
gar binasının kaldırılması hususu neticelenince-
ye kadar, gar binasından itibaren biri demiryolu 
kenarını, diğeri ise ırmak caddesini takübederek 
Mert köprüsünde birleşen iki ayrı gidiş - geliş 
yolu olarak hizmete açılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile şunu da 
arz etmek isterim, arkadaşımın burada tebarüz 
ettirmek istediği husus çok önemlidir. Bendeniz 
geqen ay bu yolu mahallen incelemiş bulunu
yorum. Hakikaten istasyon civarından Mert ır
mağına kadar yol, Karadeniz sahil yolunun stan
dartlarına uygun olmakta çok uzaktır. Geçen ay 
mahallinde yaptığım tetkikatta da bunu gör
düm. Mevzu Ulaştırma Bakanlığı ile ilgilidir. 
Bakanlık ile temas halindeyiz. Samsun ile Çar
şamba demiryolunun başlangıç noktası olan 
istasyon aradadır ve bu istasyon bu yolun düz 
bir şerit halinde ve standart halde yapılmasına 
engel olmaktadır, istasyonun buradan kaldırıl
ması behemehal zaruridir, istasyonun kaldırıl
ması, ya Çarşamba - Samsun hattının kaldırılma-
siyle bu iş tamamen ve kolaylıkla takarrür ede
bilir, gerçekleştirilebilir. Eğer Samsun - Çarşam-
ha hattının ekonomik sebeplerle kalmasında za-
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